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Nyheter:
Föreningen har haft sin första årsstämma den 5 juli 2011 och i samband 
med den fick vi en ny styrelse sammansättning som ser ut som följande: 

Ali Kashefi (Ordförande)
Ulla Ekengren (Kassör)
Birgitta Wilhsson (Vice ordförande)
Erika Sundqvist (Sekreterare)
Helena Andersson (Medlemsansvarig)
Mats Romgard (Informationsansvarig)
Sara Ghaemi (Kontorsansvarig)

Den nya styrelsen tackar för förtroendet och fortsätter sitt arbete med de 
utmaningar som föreningens står inför. 

Detta är på gång:
Föreningen har idag ingen heltäckande fastighetsförvaltare, Styrelsen ser 
över olika alternativ till kostnadseffektiva lösningar gällande 
fastighetsförvaltning. Målet är att få ett så heltäckande alternativ som 
möjligt där föreningens medlemmar och hyresgäster kan vända sig till. 
Därför har styrelsen beslutat att ta in offert från olika fastighetsförvaltare 
och beräknas vara klar med valet av fastighetsförvaltare i höst alternativ 
mot slutet av året.

Föreningen håller även på att se över vår hemsida, tanken är att föreningen 
ska ha en levande hemsida där man dels ska kunna ta del av aktuell 
information men också av diverse viktiga dokument. 
I dagsläget har föreningen problem med hanteringen av grovsopor. Tidigare 
har vi löst detta genom att ta in en containern på parkeringen, detta har 
varit en tillfälligt och väldigt kostsam lösning. Idag håller vi på se över 
möjligheten till en mer permanent lösning för hantering av grovsopor. 
Till dess måste vi ta vårt gemensamma ansvar och köra bort våra 
grovsopor till SÖRAB. Det är alltså INTE TILLÅTET att dumpa det på 
parkeringen eller någon annanstans i föreningen. All nedskräpning av 
denna karaktär POLISANMÄLS! 

Föreningen vill öka trivseln inom området, det gör vi genom diverse 
markåtgärder som vi underhåller. Utöver detta håller vi även på att titta på 
andra åtgärder som kan öka trivsel i området. Vi i styrelsen är väldigt 
intresserade av att få ta del av era synpunkter och förslag om hur vi kan 
öka trivsel inom vårt område. Om ni har några synpunkter eller förslag 
lämna de gärna till oss, det går bra både att ringa 073-7134880 och mejla, 
info@brunkebergsgarden.se 

mailto:info@brunkebergsgarden.se


Information:
Styrelsen har beslutat att införa avgift för användning av tvättstugan. 
Kostanden är på 30 kronor per tvätt tillfälle och kommer att debiteras på 
hyresavin. 

Alla föreningens lägenheter ska ha 2-3 porttaggar (röd, gul och blå) samt 
en tagg till tvättstugan (gråfärgad). Saknar ni någon typ av tagg eller har 
de gått sönder kan ni införskaffa nya genom att kontakta styrelsen, 
kostnaden är 100 kronor per tagg och tar mellan tre till fem arbetsdagar att 
aktivera.
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